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คู่มืออธิบายมาตรฐานการบญัชี ฉบบัที ่23   

เรือ่ง ตน้ทุนการกูย้มื  

บทน า  

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม เป็นไปตามเกณฑ์ที่ ก  าหนดขึ้นโดยมาตรฐาน

การบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่  23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม ทั้งน้ี มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีมีวัตถุประสงค์

เพ่ือก าหนดแนวทางการบัญชีส าหรับต้นทุนการกู้ยืมที่ เกี่ ยวข้องกับการจัดหาสินทรัพย์ที่ ต้องใช้ ระยะ

เวลานานในการเตรียมความพร้อมเพ่ือการขายหรือเพ่ือการใช้งาน 
  

ขอบเขต 

 กิจการต้องถือปฏิบัติตามมาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีกับการบัญชีส าหรับต้นทุนการกู้ยืม โดยไม่

ครอบคลุมถึงต้นทุนของตราสารประเภททุน รวมทั้งหุ้นบุริมสิทธิที่ ไม่ได้จัดประเภทเป็นหน้ีสิน  นอกจากน้ี 

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีไม่ใช้บังคับส าหรับต้นทุนการกู้ยืมที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง 

หรือการผลิตของสนิทรัพย์ที่ เข้าเงื่ อนไขที่ วัดด้วยมูลค่ายุติธรรม เช่น สินทรัพย์ชีวภาพ หรือสินค้าคงเหลือที่

ผลิตเป็นจ านวนมากโดยมีข้ันตอนการผลิตซ า้ๆ เป็นต้น  
 

ค านยิาม ค าศพัท ์และค าอธิบายรายการหรือธุรกรรมทีส่ าคญั 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม ได้ให้ค านิยามที่ ส าคัญ ดังน้ี  

ตน้ทุนการกูย้ืม (Borrowing Costs) หมายถึง ดอกเบ้ียและต้นทุนอื่ นที่ เกิดขึ้ นที่ เกี่ ยวเน่ืองจาก

การกู้ยืมของกิจการ เช่น ดอกเบ้ียที่ ค านวณโดยวิธีอัตราผลตอบแทนที่ แท้จริงซ่ึงเกิดจากเงินเบิกเกินบัญชี

และจากเงินกู้ยืมระยะสั้นและระยะยาวตามที่ ได้อธิบายไว้ในมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่  9 

เร่ือง เคร่ืองมือทางการเงิน จ านวนที่ ตัดบัญชีของส่วนลดหรือส่วนเกินที่ เกี่ ยวกับการกู้ยืม ผลต่างจากอัตรา

แลกเปล่ียนที่ เกดิจากการกู้ยืมเงินตราต่างประเทศส่วนที่ น ามาปรับปรุงกับต้นทุนของดอกเบ้ีย ค่าใช้จ่ายทาง

การเงินที่ เกดิจากสญัญาเช่าการเงินที่ มีการรับรู้ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  17  เร่ือง สญัญาเช่า เป็นต้น   
 

สินทรพัยที์่เขา้เงือ่นไข (A Qualifying Asset) หมายถึง สินทรัพย์ที่ จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลานาน

ในการเตรียมพร้อมเพ่ือให้สามารถน าสินทรัพย์น้ันมาใช้ได้ตามประสงค์หรือน าไปขาย  เช่น อาคาร

ส านักงานที่ อยู่ระหว่างก่อสร้าง โรงงานผลิตที่ อยู่ระหว่างก่อสร้าง เงินลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่ อยู่ระหว่าง

ก่อสร้าง สนิค้าที่ ต้องใช้ระยะเวลานานในการแปลงสภาพให้พร้อมที่ จะขาย เป็นต้น 

ส่วนตัวอย่างของสินทรัพย์ที่ ไม่เข้าเง่ือนไข เช่น ที่ ดินที่ ได้มาถือไว้โดยไม่มีการด าเนินการพัฒนา

ใดๆ สินค้าคงเหลือที่ ผลิตเป็นจ านวนมากโดยมีขั้นตอนการผลิตซ า้ๆในช่วงระยะเวลาสั้นๆ สินทรัพย์ทาง

การเงิน เป็นต้น 
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การรบัรูร้ายการ 

มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  23 เร่ือง ต้นทุนการกู้ยืม ก าหนดให้กิจการต้องรวมต้นทุนการกู้ยืมที่

เกี่ ยวข้องโดยตรงกับการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขเป็นส่วนหน่ึงของราคาทุน

ของสินทรัพย์น้ัน เมื่ อมีความเป็นไปได้ค่อนข้างแน่ว่าต้นทุนการกู้ยืมดังกล่าวจะก่อให้เกิดประโยชน์ 

เชิงเศรษฐกิจแก่กิจการในอนาคตและกิจการสามารถประมาณจ านวนต้นทุนการกู้ยืมได้อย่างน่าเช่ือถือ  

ซ่ึงสามารถแสดงการบันทกึรายการบัญชีได้ ดังน้ี 
 

เดบิต สนิทรัพย์ระหว่างก่อสร้าง   xx 

 เครดิต เงินสด / ดอกเบี้ ยค้างจ่าย   xx 
 

ทั้งน้ี เมื่ อกิจการน ามาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  29 เร่ือง การรายงานทางการเงินในสภาพเศรษฐกิจ

ที่ เงินเฟ้อรุนแรงมาถือปฏิบัติ กิจการต้องรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมในส่วนที่ ชดเชยเงินเฟ้อในรอบระยะเวลา

เดียวกนัเป็นค่าใช้จ่ายตามที่ ระบุไว้ในย่อหน้าที่  21 ของมาตรฐานการบัญชีฉบับดังกล่าว  

ขณะที่ กิจการต้องรับรู้ต้นทุนการกู้ยืมอื่ นเป็นค่าใช้จ่ายในงวดบัญชีที่ ต้นทุนน้ันเกิดขึ้น ซ่ึงสามารถ

แสดงการบันทกึรายการ บัญชีได้ ดังน้ี 
 

เดบิต ดอกเบี้ ยจ่าย    xx 

 เครดิต เงินสด / ดอกเบี้ ยค้างจ่าย   xx 

ตน้ทุนการกูย้ืมทีอ่นุญาตใหร้วมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

ต้นทุนการกู้ยืมที่ เกี่ ยวข้องโดยตรงกบัการได้มา การก่อสร้าง หรือการผลิตสนิทรัพย์ที่ เข้าเงื่ อนไขซ่ึง

รวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์น้ันต้องเป็นต้นทุนที่ สามารถหลีกเล่ียงได้ (Avoidable Costs) หากกิจการไม่

ก่อรายจ่ายขึ้ นเพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข  ดังน้ัน ในกรณีที่ กิจการกู้ยืมเงินมาโดยเฉพาะ 

(Specific Loans) เพ่ือให้ได้มาซ่ึงสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข กิจการต้องน าต้นทุนการกู้ยืมน้ันมารวมเป็นราคา

ทุนของสินทรัพย์ เน่ืองจากหากกิจการตัดสนิใจไม่สร้างสินทรัพย์ กิจการกไ็ม่จ าเป็นต้องกู้ยืมเงิน ในกรณีน้ี 

ต้นทุนการกู้ยืมจึงมีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกบัการได้มาของสินทรัพย์  อย่างไรกต็าม หากกิจการได้น าเงินกู้

ส่วนที่ ยังไม่ได้ใช้ไปลงทุนเป็นการช่ัวคราว ในกรณีน้ี กจิการต้องน ารายได้ที่ เกิดจากการน าเงินกู้ยืมดังกล่าว

ไปลงทุนเป็นการช่ัวคราวหักออกจากต้นทุนการกู้ยืมน้ันที่ จะบันทกึเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้  ทั้งน้ี การ

ค านวณหาต้นทุนการกู้ยืมที่ น ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ส าหรับเงินที่ กู้มาโดยเฉพาะเพ่ือจัดหา

สนิทรัพย์ที่ เข้าเงื่ อนไขสามารถแสดงได้ ดังน้ี 

 

 

 

 

 

ตน้ทุนการกูยื้มท่ีน ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

 

=  ตน้ทุนการกูยื้มท่ีเกิดข้ึนจริงในระหว่างงวด – รายไดท่ี้เกิดจากการน าเงินกูไ้ปลงทุนเป็นการชัว่คราว 
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ตวัอย่างของการค านวณตน้ทุนการกูย้ืมส าหรบัเงินทีกู่ม้าโดยเฉพาะเพือ่จดัหาสินทรพัยที์เ่ขา้เงือ่นไข 

ตัวอย่างที่ 1 บริษัท หน่ึง จ ากัดท าสัญญากู้ยืมเงินที่ มีวัตถุประสงค์เฉพาะในการก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่

จากธนาคารพาณิชย์แห่งหน่ึงเป็นจ านวนเงิน 120,000,000 บาท โดยมีอัตราดอกเบ้ีย 5% ต่อปี  

ซ่ึงการก่อสร้างเร่ิมในวันที่  1 มีนาคม 25x1 โดยบริษัทฯได้รับเงินกู้จากธนาคาร 3 งวด ดังน้ี 

 งวดที่    วันที่ ได้รับเงินกู้   จ านวนเงินกู้ (บาท) 

 1   1 มีนาคม 25x1   40,000,000 

 2   1 สงิหาคม 25x1  28,000,000 

 3   1 ตุลาคม 25x1   52,000,000 

    รวม           120,000,000 

 ในระหว่างการก่อสร้าง บริษัทฯได้น าเงินบางส่วนไปซ้ือหุ้นในตลาดหลักทรัพย์โดยมีวัตถุประสงค์

เป็นการลงทุนช่ัวคราวได้รับผลตอบแทนทั้งสิ้ น 200,000 บาท ซ่ึงโรงงานจัดเป็นสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไข  

ดังน้ัน บริษัทฯต้องบันทึกต้นทุนการกู้ยืมรวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์น้ัน แต่ต้องหักด้วยผลตอบแทน

จากการลงทุนช่ัวคราวที่ ได้น าเงินกู้ดังกล่าวไปลงทุนก่อน  ซ่ึงจากข้อมูลข้างต้นสามารถแสดงการค านวณ

ต้นทุนการกู้ยืมที่ สามารถน ามารวมเป็นราคาทุนของโรงงานแห่งใหม่ได้ ดังน้ี 

 งวดที่    จ านวน 

 1  (40,000,000 x 10/12) x 5%  = 1,666,666.67  

 2  (28,000,000 x 5/12) x 5%  =   583,333.33  

 3  (52,000,000 x 3/12) x 5%  =   650,000.00 

      รวม   2,900,000.00 

   (หกั) รายได้จากการลงทุนช่ัวคราว   (200,000.00) 

ต้นทุนการกู้ยืมที่ สามารถรวมเป็นราคาทุนของโรงงาน  2,700,000.00 

 จากการค านวณหาต้นทุนการกู้ยืมที่ รวมเป็นราคาทุนของโรงงานได้เท่ากับ 2,700,000 บาท และ

สามารถบันทกึบัญชีได้ ดังน้ี 

 เดบิต โรงงานระหว่างก่อสร้าง  2,700,000 

  เครดิต ดอกเบี้ ยค้างจ่าย / เงินสด   2,700,000 

แต่หากกิจการน าเงินกู้ยืมเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป (General Loans) มาใช้จัดหาสินทรัพย์ที่ เข้า

เง่ือนไข กิจการต้องค านวณหาจ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่ น ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์โดยการคูณ

รายจ่ายของสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขด้วยอัตราการตั้งขึ้ นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ (Capitalization Rate)  

ทั้งน้ี อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์คืออัตราถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของต้นทุนการกู้ยืมส าหรับการ

กู้ยืมที่ มีอยู่ในระหว่างงวด โดยไม่รวมต้นทุนการกู้ยืมของเงินที่ กู้มาโดยเฉพาะ แต่มีเง่ือนไขว่าจ านวนต้นทุน

การกู้ยืมที่ รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ในระหว่างงวดน้ันต้องไม่เกินจ านวนต้นทุนการกู้ยืมทั้งสิ้นที่ เกิดขึ้น
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ในงวดเดียวกนั  ทั้งน้ี การค านวณหาต้นทุนการกู้ยืมที่ น ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ส าหรับเงินที่ กู้มา

เพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปแต่น ามาจัดหาสนิทรัพย์ที่ เข้าเงื่ อนไขสามารถแสดงได้ ดังน้ี 
 

 

 

ตวัอย่างของการค านวณตน้ทุนการกูย้ืมส าหรบัเงินที่กูม้าเพื่อวตัถุประสงค์ทัว่ไป แต่น ามาจัดหา

สินทรพัยที์เ่ขา้เงือ่นไข 

ตัวอย่างที่ 2 ในปี 25x1 บริษัท สอง จ ากัด ท าสัญญากู้ยืมเงินเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไปทั้งหมด 3 แหล่ง

เงินทุน ดังน้ี 

1) เงินกู้ 35,000,000 บาท อตัราดอกเบี้ ย 10% ต่อปี ได้รับเงินกู้เมื่ อวันที่  1 มีนาคม 25x1 

2) เงินกู้ 70,000,000 บาท อตัราดอกเบี้ ย 5% ต่อปี ได้รับเงินกู้เมื่ อวันที่  1 พฤษภาคม 25x1 

3) เงินเบิกเกนิบัญชีธนาคารถัวเฉล่ีย 20,000,000 บาท ดอกเบ้ียจ่ายรวม 700,000 บาท 

ทั้งน้ี บริษัทฯมีรายจ่ายโดยประมาณที่ เช่ือถือได้ต้นงวด 18,000,000 บาทและตลอดปีเพ่ิมขึ้นอีก 

60,000,000 บาท โดยบริษัทฯได้น าเงินกู้ทั่วไปมาก่อสร้างอาคารส านักงาน ซ่ึงถือเป็นสินทรัพย์ที่

เข้าเงื่ อนไข ดังน้ัน บริษัทฯต้องน าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นราคาทุนของอาคารส านักงาน 

 จากข้อมูลข้างต้นสามารถค านวณหาต้นทุนการกู้ยืมที่ น ามารวมเป็นราคาทุนของอาคารส านักงานได้ ดังน้ี 

การค านวณหาอตัราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ 

   เงินต้น (บาท)  การค านวณดอกเบ้ีย (บาท) 

  35,000,000   35,000,000 x 10% x 10/12   =  2,916,666.67 

  70,000,000   70,000,000 x 5% x 8/12  = 2,333,333.33 

  20,000,000       700,000    =    700,000.00 

125,000,000         5,950,000.00 
  

อตัราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์   = 5,950,000 

       125,000,000 

      =  4.76% 

รายจ่ายโดยประมาณที่ เช่ือถือได้ถัวเฉล่ีย  =  ยอดต้นงวด + ยอดปลายงวด 

        2 

      =   18,000,000 + 78,000,000 

           2 

      =  48,000,000 บาท 

ต้นทุนการกู้ยืมที่ ค านวณได้   =  48,0000,000 x 4.76% 

      = 2,284,800 บาท 

ตน้ทุนการกูย้ืมที่น ามารวมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์
 

= รายจ่ายของสินทรพัยที์เ่ขา้เงือ่นไข x อตัราการตั้งข้ึนเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์
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จากค านวณข้างต้นจะเหน็ได้ว่า บริษัทฯสามารถน าต้นทุนการกู้ยืมที่ ค านวณได้ 2,284,800 บาท

มาบันทกึเป็นราคาทุนของอาคารส านักงานได้ เน่ืองจากจ านวนดังกล่าวน้อยกว่าต้นทุนการกู้ยืมที่ เกดิขึ้นจริง 

(2,284,800บาท < 5,950,000 บาท) ขณะที่ ในส่วนที่ ไม่สามารถบันทกึเป็นราคาทุนของอาคารส านักงาน

ได้กใ็ห้น ามาบันทกึเป็นดอกเบ้ียจ่ายตามปกติ ซ่ึงสามารถบันทกึบัญชีได้ ดังน้ี 

เดบิต อาคารส านักงานระหว่างก่อสร้าง   2,284,800 

       ดอกเบี้ ยจ่าย    3,665,200 

 เครดิต ดอกเบี้ ยค้างจ่าย / เงินสด   5,950,000   

ต่อไปนี้ เป็นตวัอย่างการค านวณตน้ทุนการกูย้ืมจากเงินกูที้ม่ีวตัถุประสงคท์ั้งเฉพาะและทัว่ไปเพือ่จดัหา

สินทรพัยที์เ่ขา้เงือ่นไข 

ตัวอย่ างที่  3 เมื่ อ วันที่  30 พฤศจิกายน 25x0 บริษัท สาม จ ากัดได้ท าสัญญาว่าจ้างให้บ ริษัท

ผู้รับเหมาก่อสร้างท าการก่อสร้างอาคารส านักงานให้โดยตกลงราคาของอาคารส านักงานที่ จะก่อสร้างไว้

เท่ากับ 34,000,000 บาท ซ่ึงคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้าง 4 ปี โดยการก่อสร้างได้เร่ิมขึ้ นตั้งแต่ต้น

เดือนมกราคม 25x1 ซ่ึงบริษัทฯเร่ิมจ่ายเงินให้กบับริษัทผู้รับเหมาในปี 25x1 โดยมีรายละเอยีดต่อไปนี้  

 วันที่ จ่าย  จ านวนเงิน (บาท) 

 1 มกราคม 25x1 4,800,000  

 1 มีนาคม 25x1  2,400,000   

 1 กรกฎาคม 25x1 6,000,000  

 1 พฤศจิกายน 25x1 7,200,000 

 ในระหว่างปี 25x1 บริษัทฯมีรายการกู้ยืมเงินอยู่ 3 แหล่ง ดังน้ี 

1) วันที่  1 มกราคม 25x1 บริษัทฯออกตั๋วเงินจ่าย อัตราดอกเบ้ีย 6% ต่อปี อายุ 5 ปี เป็น

จ านวนเงิน 8,000,000 บาทกู้เงินมาเพ่ือสร้างอาคารส านักงานโดยเฉพาะ ซ่ึงก าหนดจ่าย

ดอกเบี้ ยทุกวันที่  31 ธนัวาคม  

2) วันที่  1 พฤษภาคม 25x0 บริษัทฯออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบ้ีย 5% ต่อปี อายุ 10 ปี เป็นจ านวน

เงิน 40,000,000 บาท กู้เงินมาเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป ซ่ึงก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกวันที่  30 

เมษายน 

3) วันที่  1 กรกฎาคม 25x1 บริษัทฯออกตั๋วเงินจ่าย อัตราดอกเบ้ีย 10% ต่อปี อายุ 3 ปี เป็น

จ านวนเงิน 15,000,000 บาท กู้เงินมาเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป ซ่ึงก าหนดจ่ายดอกเบ้ียทุกวันที่  

30 มิถุนายน  
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จากข้อมูลข้างต้น สามารถค านวณหาต้นทุนการกู้ยืมที่ น ามารวมเป็นราคาทุนของอาคารส านักงานได้ ดังน้ี 

การค านวณรายจ่ายสะสมถัวเฉล่ีย 

วันที่ จ่าย  รายจ่ายถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนัก 

1 มกราคม   4,800,000 x 12/12 = 4,800,000 

1 มีนาคม  2,400,000 x 10/12 = 2,000,000 

1 กรกฎาคม  6,000,000 x 6/12 = 3,000,000 

1 พฤศจิกายน  7,200,000 x 2/12 = 1,200,000 

              11,000,000 

การค านวณหาอตัราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ส าหรับเงินกู้ยืมเพ่ือวัตถุประสงค์ทั่วไป 

ประเภทเงินกู้ยืม  เงินต้น  อตัราดอกเบี้ ย  ระยะเวลา ดอกเบี้ ยจ่าย 

หุ้นกู้ 5%  40,000,000  5%  12/12  2,000,000  

ตั๋วเงินจ่าย 10%  15,000,000  10%  6/12     750,000 

   55,000,000  5.00%    2,750,000 

ดังน้ัน อตัราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ เทา่กบั 5.00% (2,750,000/55,000,000)  

การค านวณหาต้นทุนการกู้ยืมที่ หลีกเล่ียงได้ 

รายจ่ายสะสมถัวเฉล่ีย  x อตัราดอกเบี้ ย  = ต้นทุนการกู้ยืม 

  8,000,000    6% (เงินกู้เฉพาะ)  480,000 

  3,000,000*    5% (เงินกู้ทั่วไป)  150,000 

11,000,000        630,000 

* 3,000,000 = 11,000,000 – 8,000,000 (รายจ่ายถั วเฉ ล่ียถ่วงน ้ าห นักหักด้วย เงิน กู้ ยืม เพ่ื อ

วัตถุประสงค์เฉพาะ) 

การค านวณหาดอกเบ้ียจ่ายที่ เกดิขึ้นจริงส าหรับปี 25x1 

ประเภทเงินกู้ยืม  เงินต้น  อตัราดอกเบี้ ย  ระยะเวลา ดอกเบี้ ยจ่าย 

ตั๋วเงินจ่าย 6%    8,000,000  6%  12/12     480,000 

หุ้นกู้ 5%  40,000,000  5%  12/12  2,000,000  

ตั๋วเงินจ่าย 10%  15,000,000  10%  6/12     750,000 

          3,230,000 
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 จากการค านวณข้างต้น จะเหน็ได้ว่า ต้นทุนการกู้ยืมที่ หลีกเล่ียงได้ (630,000 บาท) มีจ านวนน้อย

กว่าดอกเบ้ียจ่ายที่ เกดิขึ้นจริง (3,230,000 บาท) ดังน้ัน บริษัทฯจึงสามารถบันทกึต้นทุนการกู้ยืมที่ หลีกเล่ียง

ได้ทั้งจ านวน 630,000 บาทไปเป็นต้นทุนของอาคารส านักงานได้ ซ่ึงรายละเอยีดการบันทกึบัญชีมีดังน้ี 

 เดบิต  อาคารส านักงานระหว่างก่อสร้าง  630,000 

  ดอกเบี้ ยจ่าย          2,600,000 

  เครดิต ดอกเบี้ ยค้างจ่าย / เงินสด    3,230,000 
 

มูลค่าตามบญัชีของสินทรพัยที์เ่ขา้เงือ่นไขสูงกว่ามูลค่าทีค่าดว่าจะไดร้บัคืน 

หากราคาทุนหรือมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขสูงกว่ามูลค่าที่ คาดว่าจะได้รับคืน 

(Recoverable Amount) หรือมูลค่าสุทธิที่ จะได้รับ (Net Realisable Value) กิจการต้องลดมูลค่าหรือตัด

จ าหน่ายมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์น้ันลงตามข้อก าหนดของมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ น 

เช่น มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  36 เร่ือง การด้อยค่าของสนิทรัพย์ เป็นต้น  อย่างไรกต็าม ในบางสถานการณ์ 

กิจการอาจปรับมูลค่าตามบัญชีของสินทรัพย์ให้กลับมาเพ่ิมขึ้ นด้วยจ านวนที่ เคยลดค่าหรือตัดจ าหน่าย

ออกไปแล้วเพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับอื่ นที่ เกี่ ยวข้อง 

การเริม่ตน้การรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

มาตรฐานการบัญชีฉบับน้ีก าหนดให้กจิการเร่ิมต้นน าต้นทุนการกู้ยืมมารวมเป็นส่วนหน่ึงของราคา

ทุนของสนิทรัพย์ที่ เข้าเงื่ อนไข เมื่ อเข้าเงื่ อนไขทุกข้อต่อไปนี้  

1) รายจ่ายที่เกี่ยวกบัสินทรพัยไ์ดเ้กิดข้ึน กล่าวคือ รายจ่ายที่ เกี่ ยวกับสินทรัพย์จะเกิดขึ้ นก็

ต่อเมื่ อกิจการได้จ่ายเงินสด หรือโอนสนิทรัพย์อื่ น หรือก่อหน้ีสินที่ มีภาระดอกเบ้ีย เช่น กจิการ

ซ้ือวัสดุก่อสร้างเพ่ือใช้ในการก่อสร้างโรงงานผลิตสินค้า โดยการจ่ายช าระเป็นตั๋วเงินจ่ายที่ มี

ดอกเบ้ีย ในกรณีน้ีถือได้ว่ารายจ่ายที่ เกี่ ยวกับสินทรัพย์ได้เกิดขึ้ นแล้ว เป็นต้น ทั้งน้ี รายจ่าย

ดังกล่าวต้องหักด้วยการจ่ายเงินตามความคืบหน้าของงาน (เงินล่วงหน้า) หรือเงินอุดหนุนที่

ได้รับจากรัฐบาลที่ เกี่ ยวกับสินทรัพย์น้ัน (ศึกษาเพ่ิมเติมได้จากมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่  20  

เร่ือง การบัญชีส าหรับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและการเปิดเผยข้อมูลเกี่ ยวกับความช่วยเหลือ

จากรัฐบาล) ทั้งน้ี มูลค่าตามบัญชีถัวเฉล่ียของสินทรัพย์ในช่วงเวลาหน่ึงถือเป็นรายจ่าย

โดยประมาณที่ เช่ือถือได้ ซ่ึงกิจการสามารถค านวณหาต้นทุนการกู้ยืมที่ รวมเป็นราคาทุนของ

สินทรัพย์ โดยการน ารายจ่ายโดยประมาณที่ เช่ือถือได้มาคูณกับอัตราการตั้งขึ้ นเป็นราคาทุน

ของสนิทรัพย์ในช่วงเวลาเดียวกนั   

2) ตน้ทุนการกูย้ืมไดเ้กิดข้ึน 

3) สินทรพัยอ์ยู่ระหว่างการด าเนนิการที่จ าเป็นในการเตรียมสินทรพัยน์ ั้นใหอ้ยู่ในสภาพพรอ้ม

ที่จะใชไ้ดต้ามประสงค์หรือพรอ้มที่จะขาย ซ่ึงเง่ือนไขในข้อน้ีไม่ได้หมายความเฉพาะการ

ก่อสร้างเท่าน้ัน แต่ยังหมายความรวมถึงการด าเนินการด้านเทคนิคและการบริหารก่อนที่ จะ

เร่ิมการก่อสร้างด้วย เช่น การขออนุญาตก่อนที่ จะก่อสร้างโรงงานผลิตสนิค้า การออกแบบการ

ก่อสร้าง เป็นต้น 
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การหยุดพกัการรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

กิจการต้องหยุดพักการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เป็นการช่ัวคราว เมื่ อการ

ด าเนินการพัฒนาสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขหยุดชะงักลงเป็นเวลาต่อเน่ือง เว้นแต่การหยุดด าเนินการน้ันเป็น

สิ่ งจ าเป็นและเป็นปกติที่ จะท าให้สินทรัพย์น้ันอยู่ในสภาพพร้อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่ จะขาย 

กจิการยังคงรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ได้ เช่น การหยุดสร้างสะพานเพ่ือรอให้ระดับน า้

ลด ในกรณีน้ีให้ถือว่าการด าเนินการยังคงมีอยู่  ดังน้ัน ต้นทุนการกู้ยืมที่ เกิดขึ้นในช่วงน้ีหากเข้าเง่ือนไขข้อ

อื่ นๆ กจิการต้องบันทกึต้นทุนการกู้ยืมน้ันเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ เป็นต้น 

การส้ินสุดการรวมตน้ทุนการกูย้ืมเป็นราคาทุนของสินทรพัย ์

กิจการต้องหยุดการรวมต้นทุนการกู้ยืมเป็นราคาทุนของสินทรัพย์เมื่ อการด าเนินการส่วนใหญ่ที่

จ าเป็นในการเตรียมสินทรัพย์ที่ เข้าเง่ือนไขให้อยู่ในสภาพพร้อมที่ จะใช้ได้ตามประสงค์หรือพร้อมที่ จะขาย

ได้เสรจ็สิ้นลงแล้ว   

การเปิดเผยขอ้มูล 

 กจิการต้องเปิดเผยข้อมูลทุกข้อในหมายเหตุประกอบงบการเงินดังต่อไปนี้  

1) จ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่ รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์ในระหว่างงวด 

2) อัตราการตั้งขึ้นเป็นราคาทุนของสินทรัพย์ที่ ใช้ในการค านวณจ านวนต้นทุนการกู้ยืมที่ อนุญาต

ให้รวมเป็นราคาทุนของสนิทรัพย์        

ผลกระทบต่องบการเงินของกิจการ และกลุ่มอุตสาหกรรมทีไ่ดร้บัผลกระทบ 

ในทางปฏบัิติ ส าหรับบางกรณีการระบุว่าเป็นต้นทุนการกู้ยืมมีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกบัสินทรัพย์

ที่ เข้าเง่ือนไขหรือเป็นต้นทุนการกู้ยืมที่ สามารถหลีกเล่ียงได้หรือไม่อาจเป็นการยากและเป็นเหตุให้ต้องใช้

ดุลยพินิจในการพิจารณา เช่น กรณีที่ กิจการมีการจัดการด้านการเงินแบบรวมศูนย์แล้วน าเงินกู้น้ันมาให้

กจิการในกลุ่มกู้ยืมเงินด้วยเง่ือนไขที่ ต่างกัน เป็นต้น ด้วยเหตุน้ี ในบางกรณีการพิจารณาว่าต้นทุนการกู้ยืม

จ านวนเท่าใดที่ มีความเกี่ ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาสนิทรัพย์ที่ เข้าเงื่ อนไขน้ันจึงจ าเป็นต้องอาศัยดุลยพินิจ

ในการพิจารณาเป็นอย่างมาก  

 

*************** 

 


